
Noha a gyergyószárhegyiek ab
ban reménykedtek, hogy a tu
ristaszezon kezdetére megújul a 
település központja, úgy tűnik, 
az augusztus közepén esedé
kes falunapokra sem végeznek 
a munkával. Amúgy a nagysza
bású munkálat magában foglalja 
a polgármesteri hivatal előtti tér, 
valamint a Bástya utca felújítását, 
parkolókat alakítanak ki és zöld
övezeteket hoznak létre.
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janossy.aliz@hargitanepe.ro

Reménykedtünk abban, hogy 
a falunapokon felavathatjuk 
a megújult központot, azon-

ban a munkálatok üteme nagyon 
lassú, és a sok esőzés is kedvezőtlenül 
befolyásolta a haladást – közölte a 
Hargita Népe kérdésére Gábor Lász-
ló polgármester.

Elmondta azt is, hogy a brassói 
Fincodrum Rt. kivitelező cégnek 
egyébként jövő év júniusáig kell tel-
jesítenie szerződésben vállalt köte-
lezettségét. Mint ismeretes, a mun-

kálatokat megelőzően a pályázat 
tervezési részében is akadtak gon-
dok, hiszen az eredeti tervek nem 
voltak megfelelőek műemlékvédel-

mi szempontból, emiatt újra kellett 
készíteni őket. A Larix Stúdió készí-
tette tervek viszont már megfelelnek 
a műemlékvédelmi előírásoknak is. 

Az 1,3 millió lej összértékű munká-
lat során modern, mégis a múltat 
idéző, környezetbe illeszkedő köz-
pontja lesz Gyergyószárhegynek, 

sok zöldövezettel és pihenőhelyek-
kel. A tervek szerint változni fog 
a polgármesteri hivatal előtti tér, 
ugyanakkor az L alakú Bástya utca 
mindkét ágán változások lesznek. 
Az utca polgármesteri hivatal fe-
lőli ágát egyirányúsítják, kétirányú 
forgalom csupán a kastélyra merő-
leges utcaágon lesz. A kastélyhoz 
közeli részeket térkővel burkolják, 
és ezeken a részeken tilos lesz au-
tóval közlekedni, a többi részen 
pedig aszfaltoznak.

Hat autóbusznak képeznek ki 
parkolót a jégpálya mögötti részen, 
illetve mellette a Vásártér szélén 
személygépkocsiknak is lesz parko-
lási lehetőség. Ugyanakkor növelik 
a zöld felületeket, pihenőhelyeket 
alakítanak ki a kastély és a polgár-
mesteri hivatal előtt egyaránt. Kes-
kenyebb lesz a főtéri buszmegálló, 
ezzel is növelve a zöld felületet. Az 
egyetlen, amit nem mozdítanak el a 
helyéről, a hivatal előtti téren felállí-
tott kereszt.

A felújtási munkálatokat Hargi-
ta Megye Tanácsa támogatja.
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Erőgépek a Lázár-kastély előtt. Megújul a műemlék előtti tér és az utca is  Fotó: gáspár józseF

Megújul gyergyószárhegy közpoNtjA

Lassan haladnak a munkálatokkal

> Kezdődik a kulturális fesztivál. 
Az előkészületek már javában zajlanak, 
holnap kezdődik a II. Gyergyói Nyári 
Kulturális Fesztivál, valamint az ezzel 
egy időben tartott Unplugged Fest. 
Kézművessátrakat állítanak fel, teher-
autók hordják a szükséges színpadi 
kellékeket, a fellépő együttesek pedig 
folyamatosan próbálnak – számolt be 
Kedves Péter, a Művelődési Központ 
munkatársa. Mint mondta, a holnap 
kezdődő kulturális fesztiválon minden 
korosztály megtalálhatja a kedvérevalót: 
kiállítások, előadások és több koncert 
is szerepel a rendezvény programjá-

ban. Holnap du. 2 órától Láthatatlan 
Gyergyószék címmel kiállítás nyílik a 
Városi Könyvtárban, majd a Szín-kron 
csoport fellépése után, du. 6 órától a 
Fox Band zenekar, a 20-as és 30-as évek 
magyar zenéiből kínál válogatást. A Me-
szesek című néprajzi dokumentumfilmet 
este 8 órától mutatják be a Népművésze-
ti Alkotóházban, este további koncertek 
lesznek a YourLivingroom-ban. A szer-
vezők azt is közölték, hogy a fesztivál 
idejére meghirdetett mindkét rajzpályá-
zat leadási határidejét meghosszabbítot-
ták, így a gyerekek még ma déli 2 óráig 
nyújthatják be pályamunkáikat.

> Falunapok Gyergyóremetén. Férfi: 
erő és érzelem mottóval szervezik meg a 
XV. Gyergyóremetei Falunapokat szom-
baton és vasárnap, a mottóba foglalt üze-
net több programpontból is visszacseng. 
Az eddigiekhez hasonlóan idén is több 
korosztályt próbálnak megszólítani a 
szervezők, gyerekeknek, fiataloknak és 
idősebbeknek egyaránt szeretnének kikap-
csolódást nyújtani. Szombaton 10 órától 
szemináriumot szerveznek, ahol előadást 
tart: Jakabos Barnabás egyetemi lelkész, dr. 
habil Pethő Andrea docens gender-kutató, 
dr. Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus, 
Farkas Éva krízis-tanácsadó, Szénégető 

István családreferens, dr. Csikány Tamás 
hadtörténész és Pintér Tamás történész-
levéltáros. Délután tartják a magyarországi 
Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesület 
lovas bemutatóját, majd Böjte Csaba feren-
ces szerzetes A családjáról gondoskodó férfi 
címmel tart előadást a művelődési házban. 
Vasárnap ünnepi szentmisével kezdődik a 
program, majd felavatják a műfüves labda-
rúgópályát, és délben lesz a szokásos díszta-
nácsülés, ahol díszpolgári címet és más el-
ismeréseket osztanak az arra érdemesültek-
nek. Mindkét nap koncertekkel, valamint 
bulival zárul, többnyire helyi együttesek 
fellépésével.hí
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A joBB együttélésért

Fogyatékosokkal foglalkozó szervezeteket fognak össze
Hidat építenek fogyatékkal élők 
és egészségesek között – máso
dik alkalommal tartják gyer gyó
szentmiklóson az együtt – egymá
sért elnevezésű tábort, amelyen a 
Kárpát-medence különböző vidé
kein tevékenykedő szervezetek 
képviseltetik magukat.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

AGyergyószentmiklóshoz 
közeli hármas kilométernél 
tartja Együtt – Egymá-

sért nevet viselő táborát a Hargita 
Megyei Mozgássérültek Szerveze-
te. A 65 résztvevő között vannak 
különböző szervezetek képviselői, 
fogyatékkal élők és családtagok is. 
Fikó Csaba, a Hargita Megyei Moz-
gássérültek Szervezetének elnöke 
elmondta, a tábor témája a fogyaté-
kosok és egészségesek együttélése. A 

szervezők azt tűzték ki célul, hogy a 
rendezvény által összefogják a ma-
gyarlakta vidékek fogyatékosokkal 
foglalkozó egyesületeit, együttmű-
ködést dolgoznak ki.

– A résztvevők tapasztalatot 
cserélnek, megvitatják azokat a ne-
hézségeket, melyek a fogyatékosok 
és egészségesek együttélése során fel-
merülnek – közölte az elnök.

Hozzátette, szeretnének hidat 
építeni, hogy könnyebb legyen az 
együttélés. A Családlánc Mozgalom 
részprogramjaként létrejött tábort a 
Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetsége támogatja, melynek kép-
viselője, a budapesti Csuzdi József is 
eljött a táborba. Véleménye szerint a 
másság elfogadása, a közösségépítés a 
rendezvény célja. 

Benák-Búcsú Emese a szabadkai 
Nagycsaládosok Egyesülete képvi-
seletében érkezett Gyer gyószent-

miklósra. Kifejtette, egyesülete a 
családokkal foglalkozik, de sze-
retnék bővíteni tevékenységüket, 
hogy ne csak egészséges emberek-
kel dolgozzanak.

– Ez jó alkalom arra, hogy a fo-
gyatékosokkal kapcsolatosan tapasz-
talatot gyűjtsünk – jegyezte meg 
Benák-Búcsú Emese. 

Elmondta azt is, tervezik, hogy 
felkutatják és összefogják a vajda-
sági fogyatékosokkal foglalkozó 
szervezeteket. A felvidéki Rácz 
Jolán azt mondta, „túlélési techni-
kákat” gyűjt, olyan alkalmazható 
gyakorlatokat, amiket más, szin-
tén kisebbségben élő fogyatékosok 
megtapasztaltak. 

– A sérült embereknek minden-
hol ugyanazok a problémáik, de más 
helyeken, más környezetben élünk, 
tapasztalatainkkal segíteni tudjuk 
egymást – mondta Bodor Zoltán, 

aki feleségével már másodszor jött el 
a táborba. A házaspár mindkét tagja 
kerekes székes, mégis tudnak teljes 
életet élni, gyerekeket vállaltak, 
dolgoznak, a táborban életükről 
mesélnek, azt remélik, példájuk-

kal erőt tudnak adni másoknak is, 
akik hasonló helyzetben vannak. 
A tábor résztvevői leszögezték, a 
legfontosabb cél a fogyatékosok-
kal foglalkozó szervezetek Kárpát-
medencei hálójának kiépítése. 

Fogyatékkal élők és egészségesek táboroznak együtt. Együttműködés


